
Дистанційна форма роботи здобувачів 5-9 класів ЗЗСО І-ІІ ст.. №9 м.Ковеля, станом на 12,03,2020 року 

Клас Предмет Тема уроку Опорні знання Теоретичний матеріал Домашнє завдання 

5 Музичне 
мистецтво 

У музичному театрі:опера В. А. Моцарт опера "Чарівна флейта" 
Пісня "Писанки" 

Підручник с. 118-121 Вивчити слова пісні 
"Писанки" 

5 Зарубіжна 
література 

Льюїс Керролл. "Аліса в Країні 
Див".Сюжет твору.чит 

Читати 1 -3 розділи повісті.. 
Висловлювати свою думку про 
прочитане. 

Підручник. Стор.234-
238. 

Прочитати 4-8 розділи 
повісті. Знайти в повісті і 
записати в зошиті ознаки 
літературної казки 

5 українська 
мова 

Речення з однорідними членами ( без 
сполучників і зі сполучниками а, але, і 
). Кома між однорідними членами. 

Поняття про однорідні члени речення. 
Вміння визначати у реченнях однорідні 
члени, розставляти розділові знаки в 
реченнях із однорідними членами. 

Підручник Параграф 38 , 
правила на ст. 195-196. 

Параграф 38 вивчити 
правила, вправа 452 

5 українська 
література 

Тарас Шевченко " Садок вишневий 
коло хати ". Художня реальність, 
створена уявою митця за допомогою 
засобів образної мови. 

Історія написання вірша, зміст 
Виразно читати і аналізувати поезію. 

Підручник, ст. 
196.Читання поезії ст. 
197. 

Вивчити вірш напам'ять, 
дати відповідь на питання 
на ст. 197-198 усно. 

5 фізична 
культура 

Волейбол підбивання м'яча двома руками зверху 
на висоту понад 1 метр 

Розміщення гравці на 
полі 

Виконати комплекс вправ 
для постави тіла 

6 Образотворче 
мистецтво 

Квітковий натюрморт Ознайомитись з правилами побудови 
композиції. 

Поспостерігати за 
різними квітами та їх 
геометричними 
формами 

Виконати дану композицію 
(акварель). 

6 Музичне 
мистецтво 

Рондо. Сюїта. В. А. Моцарт, соната номер 11 Підручник с. 109-110 С. 106 вивчити слова пісні 
"Краплини мрії" 

6 Математика Розв'язування вправ на ділення 
раціональних чисел 

Частка двох від'ємних чисел; частка 
двох чисел з різними знаками 

П.40, с.309, 310 П.40, вправи 1114, 1117, 
1119 

6 Географія Течії в Океані Знати: визначення "течія", види течій, 
причини їх виникнення. 

Вміти: показувати теплі і 
холодні течії на карті. 

Параграф 44 

6 Основи 
здоров'я 

Узагальнення з теми "Соціальна 
складова здоров'я" 

Види конфліктів, стилі 
спілкування,підліткові компанії,навички 
спілкування 

$16- 22 Скласти пам'ятку "Як 
протидіяти негативному 
впливу" 

6 Фізична 
культура 

Волейбол Відбиви м'яча двома руками від стіни 5 
хв. 

місце українського 
волейболу на сучасному 
етапі 

Стрибки через скакалку 4 
підходи 30 разів 

7 Образотворче 
мистецтво 

Ландшафтний дизайн, як засіб 
організації середовища 

Макетування ( ліплення, паперова 
пластика). 

Ознайомитись з 
принципами 
ландшафтного дизайну 

Створити макет парку "Сад 
моєї мрії" 

7 Музичне 
мистецтво 

Рок-музика. Початок легенди. Відомі рок-музиканти: Е. Преслі, Бітлс Підручник с. 94-98 С. 98 вивчити слова пісні 
"Yesteday" 



7 Зарубіжна 
література 

Розвиток мовлення . Порівняння 
літературних детективів з 
екранізаціями. 
 

Літературний детектив. Дедуктивний 
метод розслідування. 

Перегляд фільмів (за 
вибором учнів). 

Повторити матеріал з теми 
"Літературний детектив". 

7 Геометрія Коло, вписане в трикутник Означення кола, вписаного в трикутник. 
Теорема про вписане коло та наслідок 

П.21, с.167, 168 П.21, вправи 549, 543 

7 Фізика Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Що таке виштовхувальна сила, від чого 
залежить. Формула виштовхувальної 
сили 

П.38, с. 144- 146 П.38, вправа 258 

7 Географія Населення Євразії . Знати: кількість, раси, розміщення . Вміти: показувати 
географічні об'єкти на 
карті . 

Параграф 56 (до держав на 
материках). Стор.213- 215 

7 хімія Хімічні властивості кисню ( взаємодія зі 
складними речовинами). Умови 
виникнення і припинення горіння. 

Вміння складати рівняння реакцій 
горіння. Розуміння причин початку і 
припинення горіння. 

Параграф 19 у 
підручнику 

Опрацювати параграф 19 , 
письмово виконати впр 5, 6, 
7 , 9 с.136 

8 Хімія Фізичні та хімічні властивості кислот. Фізичні властивості кислот, 
поширеність у природі, використання. 
Хімічні властивості кислот ( взаємодія з 
оксидами, основами, солями) 

Параграф 34, 35 Опрацювати параграф 34, 
35 ( записати у зошиті 
короткий конспект та 
виписати рівняння реакцій). 
Виконати письмово вправи 
1,5 с.184 та 2, 5 с. 191 

8 Зарубіжна 
література. 

Бароко як доба і художні й напрям у 
європейській літературі і мистецтві. . 
Джон Донн . "Священні сонети". Сонет 
19. Напруга почутті в ліричного героя. 
Символіка. 

Наукові відкриття та розвиток 
філософської думки , які вплинули на 
розвиток напряму бароко. Творчість 
Джон Донна. Філософська лірика. 
Образи - символи у 19 сонеті.. 

Підручник. Стор.232- 
236. 

Підготувати повідомлення 
про історичну ситуацію у 
Франці ї 17 ст. 

8 українська 
література 

Ніна Бічуя  " Шпага Славка Беркути " 
Повість про школу й проблему 
дорослішання, про роль батьків у 
вихованні дітей та їхньому дозвіллі. 

Біографію письменниці, особливості 
композиції. 
Вміти висловлювати думки про 
справжню дружбу, відповідальність. 
Знати зміст твору. 

Підручник, ст.142-176, 
відповіді на питання ст . 
154 

Прочитати повість " Шпага 
Славка Беркути" 

8 Географія "Населення світу та України" Знати: Кількість населення, типи 
відтворення, розміщення на материках 
в Україні. 

Читати діаграми 
підручнику. 

Параграф 49, стор.237-241 

8 Мистецтво Романтизм в образотворчому 
мистецтві 

Романтизм та його значення в 
мистецтві 

Підручник & 25-26 Опрацювати & 25-26 

8 Фізична 
культура 

Волейбол Верхня подача м'яча( імітація) 
Виконати комплекс вправ ЗФП 

Самоконтроль при 
виконанні вправ 

Відтискання від підлоги 3 
підходи до відказу 

9 Хімія Карбонові кислоти. Оцтова кислота, 
фізичні та хімічні властивості. 

Фізичні та хімічні властивості оцтової 
кислоти, будова молекули. 

Параграф 33 Опрацювати параграф 33 ( 
скласти опорний конспект у 
зошиті). Письмово виконати 
вправи 400, 401 с.188 



9 Інформатика  
( І підгрупа) 

Офісні веб-програми для створення 
спільних документів. Опитування з 
використанням он-лайн форм. 
 

Вміти створювати он-лайн форми для 
опитування на Coogle диску 

Знати розміщення і 
принципи роботи з он-
лайн форми. 

Повторити параграф 9.2 

9 Українська 
мова 

Складне речення з різними видами 
сполучникового і безсполучникового 
зв'язку. 

Знати: складні речення з різними 
видами зв'язку.  
Вміти визначати типи зв'язку між 
частинами, будувати схеми до речень 
із різними видами зв'язку. 

Підручник Параграф 29, 
правила, 

Параграф 29 вивчити 
правила, вправа 364. 

9 Алгебра Розв'язування вправ на суму п перших 
членів геометричної прогресії 

Формули суми та п-го члена 
геометричної прогресії 

П.19, с.185, 186 П.19, вправи 19.8, 19.10 

9 Фізика Рух тіла, кинутого горизонтально Формули рівняння руху, траєкторії та 
швидкості. 

П.34 П.34 

9 Мистецтво Телебачення : реальний та ілюзорний 
світ 

Розвивати вміння учнів розуміти 
різновиди екранного мистецтва та 
знаходити відмінності між ними, 
висловлювати свої власні судження від 
перегляду твору 

Опрацювання 
теоретичного матеріалу, 
робота з підручником 

Опрацювати & 26 

9 Фізична 
культура 

волейбол Прийом та передача м'яча двома 
руками від стіни , Стрибки через 
скакалку 4 підходи по 70 разів 

Правила су дійства 
волейболу 

Відтискання від підлоги 5 
підходів по 10 разів 

 


